
เทคนคิการจดัทําโครงสรา้งเงนิเดอืน (ภาคปฏบิตั)ิ 
(Salary structure designing)

วนัจนัทรท์ ี ่20 มถิุนายน 2565 

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

• หนดโครงสรา้งค่าตอบแทนอย่างไรจงึจะมคีวามเป็นธรรมภายใน
แข่งขันกบัภายนอกได ้และจูงใจคนได ้

• หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการปรับ ค่าจา้งเงนิเดอืน  การขึน้
เงนิเดอืนใหส้มัพันธก์บัโครงสรา้งค่าจา้งขององคก์ร

• ลดปัญหา ค่าจา้ง เงนิเดอืน “คนเกา่” กบั “คนใหม่” เพือ่สรา้ง
ประสทิธผิล และความยุตธิรรม

หลักสตูรนี้มุ่งเนน้ในการใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพือ่ให ้
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมสามารถบรูณาการแนวคดิ  เทคนคิ และ
ขัน้ตอนการบรหิารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสรา้งค่าจา้ง
เงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัองคก์รได ้โดยเนน้การฝึกทกัษะจากการ
ปฏบิตั ิรวมถงึใหค้วามรู ้เทคนคิ ความเขา้ใจในการบรหิารระบบได ้
อย่างมปีระสทิธผิล

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

• ผูจั้ดการ หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ทีท่รัพยากรบคุคล

• นักบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืน ผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบในการบรหิาร
ค่าจา้งเงนิเดอืนของบรษัิท

• เจา้ของกจิการทีต่อ้งการวางระบบบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืนดว้ย
ตนเอง

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

โครงสรา้งเงนิเดอืนคอือะไร?  มคีวามสําคญัอยา่งไร? ในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร

· แนวคดิ และเทคนคิการออกแบบระบบบรหิารค่าตอบแทน 
(Conceptual Design)

· การกําหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และ
รูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ

· เทคนคิและขัน้ตอนในการจัดทําโครงสรา้งค่าจา้งเงนิเดอืน
(Salary Structure) ภาคปฏบิตัิ
o   กําหนดโครงสรา้งระดับตําแหน่งของบรษัิท
o   การทํา Job Grade Correlation ระหว่างผลสํารวจค่าจา้ง กบั 
โครงสรา้งตําแหน่งของบรษัิท
o   กําหนดนโยบายระดับค่าจา้ง และสดัสว่นของค่าตอบแทน
o   การวเิคราะหห์าระดับเสน้ค่าจา้งของตลาด
o   การวเิคราะหแ์ละออกแบบ Range Spread, Mid-Point 
Progression Rate และ Overlap พรอ้มสตูรคํานวณ
o   การกําหนดสายความกา้วหนา้ในอาชพี ใหส้มัพันธก์บัโครงสรา้ง
ค่าตอบแทน

· เทคนคิการขึน้เงนิเดอืนประจําปีใหส้มัพันธก์บัการบรหิาร
โครงสรา้งค่าจา้ง และลดปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
o   แนวความคดิในการปรับเงนิเดอืนเมือ่มกีารเลือ่นขัน้ เลือ่น
ตําแหน่ง
o   การบรหิารจัดการพนักงานทีอ่ัตราเงนิเดอืน “ใกลต้ัน”
o   การบรหิารจัดการ “เงนิเดอืนตํ่า” กว่า กระบอกเงนิเดอืน
o   ปัญหาเงนิเดอืน “คนเกา่” และ “คนใหม่”

· Workshop : ฝึกปฏบิตัเิพือ่นําไปใชจ้รงิ
o   ฝึกปฏบิตักิารจัดทําโครงสรา้งโครงสรา้งเงนิเดอืน
o   การปรับเงนิเดอืนกรณีเกดิผลกระทบจากโครงสรา้งเงนิเดอืนใหม่
หรอืการปรับค่าแรง
o   ฝึกการวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิเดอืน
Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation 
Mix ฯลฯ
• Workshop การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน

เนือ้หาหลกัสูตร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยพ์งศา  บญุชยัวฒันโชติ

อดตีกรรมการบรหิารองคก์ร และผูอ้ํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ของ
องคก์รชัน้นําหลายแหง่

ประสบการณ์งานบรหิารทรัพยากรบคุคลและองคก์รมากกวา่ 30 ปี

 Plantheon Group Companies.

 CIMB Thai Bank, Co., LTD.

 Thai Glass Industry, Co., LTD.

 ปัจจบัุนเป็นวทิยากร อาจารย ์ทีป่รกึษา ดา้นบรหิารองคก์รและ
ทรัพยากรบคุคล ใหก้ับองคก์รต่าง ๆ

 ผลงานเขยีน  หนังสอื HRMBA “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวธุการ
บรหิารคน”, หนังสอื SMART JD“ คําบรรยายลักษณะงานทีก่ระชับ 
ฉลาด คล่องแคล่ว ใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย

วทิยากร



เทคนคิการจดัทําโครงสรา้งเงนิเดอืน (ภาคปฏบิตั)ิ 

วนัจนัทรท์ ี ่20 มถิุนายน 2565 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00


	Slide Number 1
	Slide Number 2

